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1 Voorwoord 
 
Het bestuur, dat op 9 april 2013 is aangetreden, heeft na het opzetten van een 
noodzakelijke procedures, besloten een nieuw beleidsplan op te stellen.
 
Het beleidsplan 2014-2017 beschrijft  in hoofdl
jaren gaat doen om haar doelstellingen te realiseren.
Het beleidsplan is het resultaat van een uitgebreide discussie in het bestuur. Het is door de 
algemene ledenvergadering 
 
Na een uitgebreide SWOT
vandaag.  
Tijden veranderen en de omgeving verandert, er moet dan ook de bereidheid zijn om doelen bij 
te stellen. Jaarlijks zal het beleidsplan worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. 
 
Beleid maken is een cyclisch proces, waarbij je steeds terugkeert naa
begint. Het beleidsplan geeft de richting in hoofdlijnen aan
plaatsvinden in de diverse commissies.
 
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de bestuursleden te bedanken voor het 
uitwerken van de doelstellingen per TBV
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats 
begeleiding van dit proces.
 
Namens het bestuur. 
 
 
Voorzitter SVW’27 
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Voorwoord  

Het bestuur, dat op 9 april 2013 is aangetreden, heeft na het opzetten van een 
, besloten een nieuw beleidsplan op te stellen. 

2017 beschrijft  in hoofdlijnen wat de vereniging SVW’27 
jaren gaat doen om haar doelstellingen te realiseren. 
Het beleidsplan is het resultaat van een uitgebreide discussie in het bestuur. Het is door de 
algemene ledenvergadering op 24 april 2014 vastgesteld. 

Na een uitgebreide SWOT-analyse zijn de keuzes gemaakt op basis van de kennis van 

Tijden veranderen en de omgeving verandert, er moet dan ook de bereidheid zijn om doelen bij 
te stellen. Jaarlijks zal het beleidsplan worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. 

Beleid maken is een cyclisch proces, waarbij je steeds terugkeert naar je startpunt en op nieuw 
Het beleidsplan geeft de richting in hoofdlijnen aan. Het uitwerken van de details zal 

plaatsvinden in de diverse commissies. 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de bestuursleden te bedanken voor het 
en van de doelstellingen per TBV 

Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan Hilko Kramer en Harry Viet 
begeleiding van dit proces. 
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Het bestuur, dat op 9 april 2013 is aangetreden, heeft na het opzetten van een aantal 

ijnen wat de vereniging SVW’27 de komende drie 

Het beleidsplan is het resultaat van een uitgebreide discussie in het bestuur. Het is door de 

analyse zijn de keuzes gemaakt op basis van de kennis van 

Tijden veranderen en de omgeving verandert, er moet dan ook de bereidheid zijn om doelen bij 
te stellen. Jaarlijks zal het beleidsplan worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast.  

r je startpunt en op nieuw 
et uitwerken van de details zal 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de bestuursleden te bedanken voor het 

aan Hilko Kramer en Harry Viet voor de 



 

 

 

 

2 Inleiding  

2.1 Aanleiding 
In de periode 2010-2013 zijn veel punten uit
mindere financiële positie alsmede het verval bij de jeugd en de mindere prestaties waren de 
aanleiding voor een formuleren van een breed gedragen beleid. Dit werd versterkt door het feit 
dat niet alle bestuursfuncties waren ingevuld. 
 
Het nieuwe bestuur is nu bijna een jaar in functie
geïmplementeerd en in de afgelopen periode is er veel tijd geïnvesteerd om het beleid voor 
2014-2017 te bepalen. Met name door de teruglopende inkom
financiële positie nog altijd een punt van aandacht. De jeugdopleiding en de prestaties van de 
jeugd zijn goed vooruitgegaan en de aansluiting van de junioren naar onze hoofdmacht is 
aanzienlijk verbeterd. Dit zullen we in de to
verwachten dat de nieuwbouw activiteiten en de verjonging van de wijken rondom het sportpark 
zijn weerslag zal krijgen op ons ledenaantal. Tevens zullen maatschappelijke ontwikkelingen 
kansen bieden om onze opstall
 
Er ligt een mooie uitdaging de rol die wij als vereniging in onze omgeving hebben uit te bouwen.

2.2 De belangrijkste trends
In het beleidsplan 2010-2013 werd al gesteld da
evident zijn voor het slagen van het beleid. Na de individualisering (Do It Yourself)  is er een 
tegengestelde beweging van socialisering (
Diverse vormen van social media hebben in de afgelopen drie jaar dan ook een enorme v
genomen. Maar het groeperen van individuen vraagt aandacht. De eigenwaarde en wensen 
liggen hoog (kwaliteit ) en dat moet gecombineerd worden in een teamverband of breder binnen 
de vereniging. 
 
Deze generatie, ook wel de Y
feit dat ze het te druk hebben met alles (keuzestress). Door veel keuzemogelijkheden hebben 
ze moeite focus te houden en hebben ze een korte horizon. 
Kernwoorden zijn: geen tijd, snel en gemakkelijk.
Om leden te binden en ze in teamverband te laten presteren vereist dan ook een doordachte 
aanpak (organisatie ). 

2.3 Kernthema’s gezien vanuit de trends
Het beleid van SVW ’27 zal moeten inspelen op de verwachte eisen en wensen van haar 
huidige en toekomstige leden. 
veranderd. 
 
Vanuit de maatschappelijke trends zijn de volgende kernthema’s gedefinieerd:

 Team/Samenwerken

 Kwaliteit 
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2013 zijn veel punten uit het gelijknamige beleidsplan gerealiseerd. De 
mindere financiële positie alsmede het verval bij de jeugd en de mindere prestaties waren de 
aanleiding voor een formuleren van een breed gedragen beleid. Dit werd versterkt door het feit 

sfuncties waren ingevuld.  

Het nieuwe bestuur is nu bijna een jaar in functie, het nieuwe bestuursmodel is 
geïmplementeerd en in de afgelopen periode is er veel tijd geïnvesteerd om het beleid voor 

2017 te bepalen. Met name door de teruglopende inkomsten en hogere kosten is de 
financiële positie nog altijd een punt van aandacht. De jeugdopleiding en de prestaties van de 
jeugd zijn goed vooruitgegaan en de aansluiting van de junioren naar onze hoofdmacht is 
aanzienlijk verbeterd. Dit zullen we in de toekomst verder uit te bouwen. Ook mogen we 
verwachten dat de nieuwbouw activiteiten en de verjonging van de wijken rondom het sportpark 
zijn weerslag zal krijgen op ons ledenaantal. Tevens zullen maatschappelijke ontwikkelingen 
kansen bieden om onze opstallen optimaal te benutten. 

Er ligt een mooie uitdaging de rol die wij als vereniging in onze omgeving hebben uit te bouwen.

De belangrijkste trends  
2013 werd al gesteld dat het  inspelen op de maatschappelijke trends 

r het slagen van het beleid. Na de individualisering (Do It Yourself)  is er een 
elde beweging van socialisering (samenwerking)  op gang gekomen (Do It Together). 

Diverse vormen van social media hebben in de afgelopen drie jaar dan ook een enorme v
genomen. Maar het groeperen van individuen vraagt aandacht. De eigenwaarde en wensen 

en dat moet gecombineerd worden in een teamverband of breder binnen 

Deze generatie, ook wel de Y-generatie generatie genoemd, wordt vooral gekenmerkt door het 
feit dat ze het te druk hebben met alles (keuzestress). Door veel keuzemogelijkheden hebben 
ze moeite focus te houden en hebben ze een korte horizon.  
Kernwoorden zijn: geen tijd, snel en gemakkelijk. 

ze in teamverband te laten presteren vereist dan ook een doordachte 

Kernthema’s gezien vanuit de trends  
Het beleid van SVW ’27 zal moeten inspelen op de verwachte eisen en wensen van haar 
huidige en toekomstige leden. Ten opzichte van het beleidsplan 2010-2103 is hierin weinig 

Vanuit de maatschappelijke trends zijn de volgende kernthema’s gedefinieerd:
Team/Samenwerken 
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het gelijknamige beleidsplan gerealiseerd. De 
mindere financiële positie alsmede het verval bij de jeugd en de mindere prestaties waren de 
aanleiding voor een formuleren van een breed gedragen beleid. Dit werd versterkt door het feit 

het nieuwe bestuursmodel is 
geïmplementeerd en in de afgelopen periode is er veel tijd geïnvesteerd om het beleid voor 

sten en hogere kosten is de 
financiële positie nog altijd een punt van aandacht. De jeugdopleiding en de prestaties van de 
jeugd zijn goed vooruitgegaan en de aansluiting van de junioren naar onze hoofdmacht is 

ekomst verder uit te bouwen. Ook mogen we 
verwachten dat de nieuwbouw activiteiten en de verjonging van de wijken rondom het sportpark 
zijn weerslag zal krijgen op ons ledenaantal. Tevens zullen maatschappelijke ontwikkelingen 

Er ligt een mooie uitdaging de rol die wij als vereniging in onze omgeving hebben uit te bouwen. 

inspelen op de maatschappelijke trends 
r het slagen van het beleid. Na de individualisering (Do It Yourself)  is er een 

op gang gekomen (Do It Together). 
Diverse vormen van social media hebben in de afgelopen drie jaar dan ook een enorme vlucht 
genomen. Maar het groeperen van individuen vraagt aandacht. De eigenwaarde en wensen 

en dat moet gecombineerd worden in een teamverband of breder binnen 

wordt vooral gekenmerkt door het 
feit dat ze het te druk hebben met alles (keuzestress). Door veel keuzemogelijkheden hebben 

ze in teamverband te laten presteren vereist dan ook een doordachte 

Het beleid van SVW ’27 zal moeten inspelen op de verwachte eisen en wensen van haar 
2103 is hierin weinig 

Vanuit de maatschappelijke trends zijn de volgende kernthema’s gedefinieerd: 



 

 

 

 Organisatie 

 
Deze kernwoorden hebben een grote onderlinge samenhang en zullen van toepassing 
zijn op alle relaties binnen de vereniging alsook in de samenwerking met de partners van SVW 
’27. Door de samenwerking AZ is de potentie van mogelijkheden tot samenwerking met andere 
verenigingen vergroot. 

2.3.1 Team/Samenwerken
Voetbal is een teamsport e
ontwikkeling van het individu. Het geeft tevens invulling aan de trend om sociale verbanden aan 
te gaan met een toegevoegde waarde.
activiteiten daar omheen. 
 
Het betekent ook dat er duidelijke
ons bindt, niet wat ons van elkaar onderscheidt. Het is een verbond van gelijkgestemden.

2.3.2 Kwaliteit 
Kwaliteit is een relatief begrip. Een se
terwijl een recreant al veel voldoening haalt uit een sportieve strijd waarbij plezier een 
belangrijke factor is. 
 
Het is belangrijk dat ieder lid kwaliteit kan ervaren en dat daarbij wordt ingespeeld 
behoefte. Dit verhoogt zijn zelfbeeld en zal bijdragen aan een gr
vereniging. 
 
Dit kan worden gerealiseerd door in een organisatie een zekere professionalisering na te 
streven. Dit geldt ook voor een vereniging gedragen door vri
vrijblijvend. 
 

2.3.3 Organisatie  
Organisatie is in dit kader een abstract begrip en dient ruim geïnterpreteerd te worden. In de 
huidige maatschappij worden heldere structuren verwacht. Men wil weten waar hij aan toe is en 
openheid lijkt daarbij de norm die je samenvat met de slogan: “
doet”. 
 
Vertaald naar de vereniging zie je deze structuren niet alleen in het bestuur en de commissies, 
maar ook een team in een competitie heeft behoefte aan een 
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Deze kernwoorden hebben een grote onderlinge samenhang en zullen van toepassing 
zijn op alle relaties binnen de vereniging alsook in de samenwerking met de partners van SVW 

Door de samenwerking AZ is de potentie van mogelijkheden tot samenwerking met andere 

Team/Samenwerken  
Voetbal is een teamsport en geeft een positieve bijdrage aan zowel de fysieke als sociale 
ontwikkeling van het individu. Het geeft tevens invulling aan de trend om sociale verbanden aan 
te gaan met een toegevoegde waarde. Dit geld niet alleen “binnen de lijnen“, maar ook 

 

duidelijke gedragsregels geformuleerd moeten zijn, gebaseerd op wat 
ons bindt, niet wat ons van elkaar onderscheidt. Het is een verbond van gelijkgestemden.

Kwaliteit is een relatief begrip. Een selectiespeler zal pas tevreden zijn na een overwinning, 
terwijl een recreant al veel voldoening haalt uit een sportieve strijd waarbij plezier een 

Het is belangrijk dat ieder lid kwaliteit kan ervaren en dat daarbij wordt ingespeeld 
behoefte. Dit verhoogt zijn zelfbeeld en zal bijdragen aan een grotere binding met de 

Dit kan worden gerealiseerd door in een organisatie een zekere professionalisering na te 
streven. Dit geldt ook voor een vereniging gedragen door vrijwilligers. Vrijwillig is immers niet 

Organisatie is in dit kader een abstract begrip en dient ruim geïnterpreteerd te worden. In de 
huidige maatschappij worden heldere structuren verwacht. Men wil weten waar hij aan toe is en 
openheid lijkt daarbij de norm die je samenvat met de slogan: “Doe wat je zegt en zeg wat je 

Vertaald naar de vereniging zie je deze structuren niet alleen in het bestuur en de commissies, 
maar ook een team in een competitie heeft behoefte aan een organisatie. 
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Deze kernwoorden hebben een grote onderlinge samenhang en zullen van toepassing moeten 
zijn op alle relaties binnen de vereniging alsook in de samenwerking met de partners van SVW 

Door de samenwerking AZ is de potentie van mogelijkheden tot samenwerking met andere 

n geeft een positieve bijdrage aan zowel de fysieke als sociale 
ontwikkeling van het individu. Het geeft tevens invulling aan de trend om sociale verbanden aan 

Dit geld niet alleen “binnen de lijnen“, maar ook op alle 

gedragsregels geformuleerd moeten zijn, gebaseerd op wat 
ons bindt, niet wat ons van elkaar onderscheidt. Het is een verbond van gelijkgestemden. 

lectiespeler zal pas tevreden zijn na een overwinning, 
terwijl een recreant al veel voldoening haalt uit een sportieve strijd waarbij plezier een 

Het is belangrijk dat ieder lid kwaliteit kan ervaren en dat daarbij wordt ingespeeld op zijn 
otere binding met de 

Dit kan worden gerealiseerd door in een organisatie een zekere professionalisering na te 
jwilligers. Vrijwillig is immers niet 

Organisatie is in dit kader een abstract begrip en dient ruim geïnterpreteerd te worden. In de 
huidige maatschappij worden heldere structuren verwacht. Men wil weten waar hij aan toe is en 

Doe wat je zegt en zeg wat je 

Vertaald naar de vereniging zie je deze structuren niet alleen in het bestuur en de commissies, 



 

 

 

3 Waar staan

3.1 Algemeen 
Gedurende de afgelopen beleidsperiode 2010
van de jeugd. In die periode werd 
onder meer heeft geleid tot de
SVW ’27 voor talentrijke E
ambitieus jeugdopleidingsplan opgesteld. Dat alles heeft geleid tot een talentrijke jeugd dat op 
hoog niveau speelt, wat een goede doorstroming naar het 1
 
Maar ook de minder prestatiegerichte speler moet zich thuis 
goede faciliteiten. Daartoe werd onder meer het kledingfonds v
met als uitgangspunt “Eén club …. iedereen gelijk
Bovendien is in de afgelopen beleidsperiode veel geïnvesteerd in het trainingsmateriaal.
 
Alle wensen en ambities zouden nooit kunnen worden 
groep vrijwilligers, die voor SVW ’27 van groot belang zijn. Ook die vrijwilligers m
thuis voelen bij SVW ’27.  
 
Bestuurlijk is SVW 27 het laatste jaar in een wat rustiger vaarwater beland. Met het nieuwe 
bestuursmodel als vermeld in artikel 8 van dit Beleid
gegeven aan het beleid  en de ambities van SVW ’27 en zal de financiële positie verder moeten 
worden verbeterd. 

3.2 SVW ’27 in cijfers

3.2.1 Ledenbestand
 

Status per 30 maart 201 4
Pupillen 
Junioren 
Senioren 
Niet spelend 
Totaal 

 
Hiernaast zijn er nog 198 vrijwilligers geregistreerd in Sportlink. De lijst met vrijwilligers is echter 
niet compleet. 
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staan  we nu? 

Gedurende de afgelopen beleidsperiode 2010-2013 is veel aandacht besteed aan het opleiden 
van de jeugd. In die periode werd bijvoorbeeld de samenwerking met AZ geïntensiveerd, wat 

heeft geleid tot de 3 sterren status en de aanwezigheid van de AZ voetbalschool bij 
SVW ’27 voor talentrijke E- en F pupillen uit de regio. Ook werd in de afgelopen periode een 
ambitieus jeugdopleidingsplan opgesteld. Dat alles heeft geleid tot een talentrijke jeugd dat op 

wat een goede doorstroming naar het 1e elftal bevordert.

Maar ook de minder prestatiegerichte speler moet zich thuis kunnen voelen 
goede faciliteiten. Daartoe werd onder meer het kledingfonds voor alle spelers 

Eén club …. iedereen gelijk“ 
Bovendien is in de afgelopen beleidsperiode veel geïnvesteerd in het trainingsmateriaal.

Alle wensen en ambities zouden nooit kunnen worden gerealiseerd zonder een enthousiaste 
lligers, die voor SVW ’27 van groot belang zijn. Ook die vrijwilligers m

 

Bestuurlijk is SVW 27 het laatste jaar in een wat rustiger vaarwater beland. Met het nieuwe 
bestuursmodel als vermeld in artikel 8 van dit Beleidsplan 2014-2017 moet invulling worden 
gegeven aan het beleid  en de ambities van SVW ’27 en zal de financiële positie verder moeten 

SVW ’27 in cijfers  

Ledenbestand  

4 Mannen Meiden  
386 13 
248 24 
239 8 

  114

873 45 114

Hiernaast zijn er nog 198 vrijwilligers geregistreerd in Sportlink. De lijst met vrijwilligers is echter 
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2013 is veel aandacht besteed aan het opleiden 
de samenwerking met AZ geïntensiveerd, wat 

terren status en de aanwezigheid van de AZ voetbalschool bij 
Ook werd in de afgelopen periode een 

ambitieus jeugdopleidingsplan opgesteld. Dat alles heeft geleid tot een talentrijke jeugd dat op 
elftal bevordert. 

kunnen voelen bij SVW ’27, met 
oor alle spelers geïntroduceerd 

Bovendien is in de afgelopen beleidsperiode veel geïnvesteerd in het trainingsmateriaal. 

gerealiseerd zonder een enthousiaste 
lligers, die voor SVW ’27 van groot belang zijn. Ook die vrijwilligers moeten zich 

Bestuurlijk is SVW 27 het laatste jaar in een wat rustiger vaarwater beland. Met het nieuwe 
2017 moet invulling worden 

gegeven aan het beleid  en de ambities van SVW ’27 en zal de financiële positie verder moeten 

 
  
  
  

114  

114 1032 

Hiernaast zijn er nog 198 vrijwilligers geregistreerd in Sportlink. De lijst met vrijwilligers is echter 



 

 

 

3.2.2 Teams 
In onderstaande tabellen zijn de teams 
klassering per 30 maart 2014. Een groene weergave betekent een plek bij de eerste drie, oranje 
is een middenmoot- positie en rood betekent een plaats bij de laatste drie. Deze notering is 
alleen toegepast bij teams die een hele competitie spelen, voor de recreatie
het voorjaar een herindeling op sterkte plaats vindt is zo’n notering weinig zinvol.
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SVW’27 1  

SVW’27 2  

SVW’27 3  

SVW’27 4  

SVW’27 5  

SVW’27 6  

SVW’27 7  

SVW’27 8  

SVW’27 9  

SVW’27 10  

SVW’27 11  

SVW’27 12  

SVW’27 13  

 
 Junioren 
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SVW’27 A1  

SVW’27 A3  

  

SVW’27 B1  

SVW’27 B2  

SVW’27 B3  

SVW’27 B4  

SVW’27 B6  

  

SVW’27 C1  

SVW’27 C2  

SVW’27 C3  
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In onderstaande tabellen zijn de teams weergegeven op basis van hun competitie
klassering per 30 maart 2014. Een groene weergave betekent een plek bij de eerste drie, oranje 

positie en rood betekent een plaats bij de laatste drie. Deze notering is 
bij teams die een hele competitie spelen, voor de recreatie

het voorjaar een herindeling op sterkte plaats vindt is zo’n notering weinig zinvol.
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weergegeven op basis van hun competitie-indeling en 
klassering per 30 maart 2014. Een groene weergave betekent een plek bij de eerste drie, oranje 

positie en rood betekent een plaats bij de laatste drie. Deze notering is 
bij teams die een hele competitie spelen, voor de recreatie-teams waarbij in 

het voorjaar een herindeling op sterkte plaats vindt is zo’n notering weinig zinvol. 
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SVW’27 C4  

SVW’27 C5  

SVW’27 C6  

SVW’27 C7  

SVW’27 C8  

  

SVW’27 MB1  

SVW’27 MC1  

 
 Pupillen  (Bij de F-

 H
oo

fd
kl

as
se

 

SVW’27 D1  

SVW’27 D2  

SVW’27 D3  

SVW’27 D4  

SVW’27 D5  

SVW’27 D6  

SVW’27 D7  

SVW’27 D8  

SVW’27 D9  

  

SVW’27 E1  

SVW’27 E2  

SVW’27 E3  

SVW’27 E4  

SVW’27 E5  

SVW’27 E6  

SVW’27 E7  

SVW’27 E8  

SVW’27 E9  

SVW’27 E10  

SVW’27 E11  

SVW’27 E12  

SVW’27 E13  

  

SVW’27 F1  

SVW’27 F2  

SVW’27 F2  

SVW’27 F4  

SVW’27 F5  
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4 Sterkte/zwakte

4.1 SWOT-matrix

Beleidsopties: 

SWOT-matrix project SVW’27 

Beleid 2014 - 2017  

K1

De nieuwe woonwijk “De Draai“ met 2.700 woningen 

wordt gerealiseerd nabij SVW’27.

(Ook: Ook Broekerhorn en verjonging omgeving)

K2

Stimuleringsfondsen en subsidies zijn beschikbaar.

K3

AZ zet steeds meer in op de samenwerking met (3

sterren) clubs uit de regio.

K4

Door aantrekkende economie kunnen spo

worden geworven.

K5

Ledengroei mogelijk door meiden, 35plus en G

(en....)

 

S
te

rk
te

s 

S1 

Levert hoogwaardige jeugdopleiding 

met bijbehorende faciliteiten. 

Aanvallen

(kansen en sterkten combineren is maximaal 

profiteren)

SK1: 

doelgroepen om nieuwe led

(K1 S1,3,5)

 

SK2: Ontwikkelen van een sponsorplan waardoor 

nieuwe sponsoren worden binnengehaald en de 

betrokkenheid van sponsoren in het algemeen wordt 

verbeterd. (K4 S2,4,5)

 

SK3: Signaleren en benutten van beschikbare subsidies 

die 

(K2 S2,4)

 

SK4: Het op hoogst mogelijk niveau (blijven) spelen van 

de selectieteams en verbeteren kwaliteit van de 

jeugdopleiding. (K3 S1,3,5)

 

SK5: 

band(en) kan optimaal geprofitee

kansen.(K1,2,3,4,5 S1,3,4,5)

S2 

De accommodatie heeft capaciteit 

beschikbaar (kleedkamers en 

kantine). 

S3 

SVW heeft een positieve uitstraling in 

de regio. 

S4 

Er is een slagvaardig bestuur met 

sterke focus en goede relaties. 

S5 

SVW heeft een 3-sterren 

samenwerking met AZ. 

Z
w

a
k

te
s 

Z1 

Er is onvoldoende capaciteit om 

sponsoren te werven 

Versterken

(Welke zwakte opheffen om van een kans te 

profiteren)

ZK1: Het formeren van een team dat actief nieuwe 

sponsoren gaat

(Z1,2,3 K4)

 

ZK2: Actief beleid ontwikkelen op het groeien in 

nieuwe doelgroepen

(Z5,3,2 K5)

 

ZK3: Het actief onderzoek plegen naar 

stimuleringsfondsen en subsidies

(Z2,3 K2)

 

ZK4: Sponsoren koppelen aan bepaalde bouw

/onderhoudswerkzaamheden 

(Z2 

 

Z2 

Er zijn nog aanzienlijke 

onderhoudskosten te verwachten 

(tribune). 

Z3 

Onvoldoende (financiële) middelen 

om plannen te realiseren. 

Z4 

Weinig inzicht inzake beschikbare 

kennis in de vereniging bij leden en 

ouders. 

Z5 

Het ontwikkelen van groeisectoren 

wordt niet volledig benut. 
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Sterkte/zwakte -analyse 

matrix  
Kansen 

K1 

De nieuwe woonwijk “De Draai“ met 2.700 woningen 

wordt gerealiseerd nabij SVW’27. 

(Ook: Ook Broekerhorn en verjonging omgeving) 

B1 

Toenemende concurrentie van omliggende 

verenigingen en andere activiteiten.

 

K2 

Stimuleringsfondsen en subsidies zijn beschikbaar. 

B2. 

Jeugd heeft minder respect en is 

bij voetbal.

K3 

AZ zet steeds meer in op de samenwerking met (3-

sterren) clubs uit de regio. 

B3 

Als gevolg van sociaal maatschappelijke ontwikkeling 

zijn leden minder gebonden aan de vereniging.

K4 

Door aantrekkende economie kunnen sponsorgelden 

worden geworven. 

B4 

De crisis lijkt voorbij, maar sponsoren houden de 

hand op de knip.

K5 

Ledengroei mogelijk door meiden, 35plus en G-voetbal 

(en....) 

B5 

Onvoldoende vrijwilligers beschikbaar om de 

plannen te realiseren.

B6 

Verscherpte 

en KNVB

Aanvallen 

(kansen en sterkten combineren is maximaal 

profiteren) 

SK1: SVW onder de aandacht brengen bij de 

doelgroepen om nieuwe leden te werven. 

(K1 S1,3,5) 

 

SK2: Ontwikkelen van een sponsorplan waardoor 

nieuwe sponsoren worden binnengehaald en de 

betrokkenheid van sponsoren in het algemeen wordt 

verbeterd. (K4 S2,4,5) 

 

SK3: Signaleren en benutten van beschikbare subsidies 

die aansluiten bij de plannen van SVW. 

(K2 S2,4) 

 

SK4: Het op hoogst mogelijk niveau (blijven) spelen van 

de selectieteams en verbeteren kwaliteit van de 

jeugdopleiding. (K3 S1,3,5) 

 

SK5:  Door het opzetten van samenwerkingsver-

band(en) kan optimaal geprofiteerd worden van de 

kansen.(K1,2,3,4,5 S1,3,4,5) 

Verdedigen

(sterkten worden aangewend om bedreiging af te 

wenden)

SB1: Kennis (voetbal, scheidsrechters, ...) 

beschikbaar stellen zowel intern als extern.

(Open trainingen) 

(S1,5 B1)

 

SB2: Betrokkenheid verhog

van passende activiteiten

(B2,3 S2)

 

SB3: Sponsorplan met aandacht voor een selectieve 

werving en meer balans in het sponsorbestand. 

Gebruik van imago.

(S3,4,5 B4)

 

SB4: Ontwerpen en implementeren van een 

manifest/handboek die duide

normen en waarden.

(B6,2 S4) 

 

 

Versterken 

(Welke zwakte opheffen om van een kans te 

profiteren) 

ZK1: Het formeren van een team dat actief nieuwe 

sponsoren gaat werven 

(Z1,2,3 K4) 

 

ZK2: Actief beleid ontwikkelen op het groeien in 

nieuwe doelgroepen 

(Z5,3,2 K5) 

 

ZK3: Het actief onderzoek plegen naar 

stimuleringsfondsen en subsidies 

(Z2,3 K2) 

 

ZK4: Sponsoren koppelen aan bepaalde bouw-

/onderhoudswerkzaamheden  

(Z2 K4) 

Ombuigen

(In dit kwadrant komen we veelal de kernproblemen 

tegen) 

ZB1: snel binnenhalen van sponsoren en andere 

nieuwe geldstromen vergroot slagingskans van 

plannen 

(Z1,Z3 B4)

 

ZB2: onderzoek of een platform haalbaar is om 

jeugdcommissie te installere

het bestuur.

(Z5 B2,3,5)

 

ZB3: duidelijke structuur en regelgeving in de 

vereniging moet incidenten voorkomen.

(Z4 B2,6)

 

ZB4: in kaart brengen van de competenties van leden 

en direct betrokkenen.

(Z4 B1,3,5)
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Bedreigingen 

Toenemende concurrentie van omliggende 

verenigingen en andere activiteiten. 

Jeugd heeft minder respect en is minder betrokken 

bij voetbal. 

Als gevolg van sociaal maatschappelijke ontwikkeling 

zijn leden minder gebonden aan de vereniging. 

De crisis lijkt voorbij, maar sponsoren houden de 

hand op de knip. 

Onvoldoende vrijwilligers beschikbaar om de 

plannen te realiseren. 

Verscherpte regelgeving van gemeente en overheid 

en KNVB 

Verdedigen 

(sterkten worden aangewend om bedreiging af te 

wenden) 

SB1: Kennis (voetbal, scheidsrechters, ...) 

beschikbaar stellen zowel intern als extern. 

(Open trainingen)  

(S1,5 B1) 

SB2: Betrokkenheid verhogen door het organiseren 

van passende activiteiten 

(B2,3 S2) 

SB3: Sponsorplan met aandacht voor een selectieve 

werving en meer balans in het sponsorbestand. 

Gebruik van imago. 

(S3,4,5 B4) 

SB4: Ontwerpen en implementeren van een 

manifest/handboek die duidelijk geeft omtrent de 

normen en waarden. 

(B6,2 S4)  

Ombuigen 

(In dit kwadrant komen we veelal de kernproblemen 

ZB1: snel binnenhalen van sponsoren en andere 

nieuwe geldstromen vergroot slagingskans van 

 

(Z1,Z3 B4) 

ZB2: onderzoek of een platform haalbaar is om 

jeugdcommissie te installeren of jeugd betrekken bij  

het bestuur. 

(Z5 B2,3,5) 

ZB3: duidelijke structuur en regelgeving in de 

vereniging moet incidenten voorkomen. 

(Z4 B2,6) 

ZB4: in kaart brengen van de competenties van leden 

en direct betrokkenen. 

(Z4 B1,3,5) 



 

 

 

 

4.2 Beleidsopties op basis van SWOT
Het doel van het beleidsplan is om tot een strategie te komen voor de komende drie jaren. 
 
De algemene vraagstelling is dan ook:
Wat is voor SVW ’27 op basis van de huidige situatie de beste 
vereniging te worden voor zowel leden als samenwerkende partners en welke budgetten en 
organisatie horen hierbij. 
 
In de SWOT-analyse is het eerste deel van deze vraagstelling behandeld. Er is een analyse 
gemaakt van de kansen en bedreigingen én de eigen sterktes en zwaktes zijn in beeld 
gebracht. 
 
Op basis van de gevonden opties hebben we de volgende strategie thema’s geformuleerd:
 

 “No money, no honey” … Om de plannen te realiseren zijn er voldoende financiële 

middelen nodig. Volgens de matrix spelen de sponsorinkomsten hierbij een belangrijke 

rol. Enerzijds gaat het om een goed uitgebalanceerd pakket naar de sponsoren en 

anderzijds gaat het om de actieve werving, waarbij gedacht kan worden aan het 

formeren van en apart 

 

 Projecten die bijdragen aan de dynamiek van SVW ‘27 kunnen mogelijk worden 

binnengehaald via subsidies en/of door middel van samenwerking.

 

 Kwaliteit van de opleiding en het faciliteren van de jeugd blijft een speerpunt, maar deze 

moet nog verder toegankelijk gemaakt worden voor de basisteams. Om de rol van SVW 

’27 in haar verzorgingsgebied te versterken, kan worden samengewerkt met 

omliggende verenigingen. 

 

 Groei door nieuwe leden en/of het uitbreiden in nieuwe doelgroepen blijft een 

interessante optie. Zowel De Draai als Broekerhorn, maar ook de verjonging in de 

directe omgeving kunnen hier significant aan bijdragen. 

 

 De normen en waarden houden de aandacht. SVW ’27 moet duidelijk aangeven waar 

het voor staat en een duidelijke structuur moet een 
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Beleidsopties op basis van SWOT -matrix 
Het doel van het beleidsplan is om tot een strategie te komen voor de komende drie jaren. 

De algemene vraagstelling is dan ook: 
Wat is voor SVW ’27 op basis van de huidige situatie de beste strategie om een aantrekkelijke 
vereniging te worden voor zowel leden als samenwerkende partners en welke budgetten en 

analyse is het eerste deel van deze vraagstelling behandeld. Er is een analyse 
kansen en bedreigingen én de eigen sterktes en zwaktes zijn in beeld 

Op basis van de gevonden opties hebben we de volgende strategie thema’s geformuleerd:

“No money, no honey” … Om de plannen te realiseren zijn er voldoende financiële 

nodig. Volgens de matrix spelen de sponsorinkomsten hierbij een belangrijke 

rol. Enerzijds gaat het om een goed uitgebalanceerd pakket naar de sponsoren en 

anderzijds gaat het om de actieve werving, waarbij gedacht kan worden aan het 

formeren van en apart team.  

Projecten die bijdragen aan de dynamiek van SVW ‘27 kunnen mogelijk worden 

binnengehaald via subsidies en/of door middel van samenwerking. 

Kwaliteit van de opleiding en het faciliteren van de jeugd blijft een speerpunt, maar deze 

oegankelijk gemaakt worden voor de basisteams. Om de rol van SVW 

’27 in haar verzorgingsgebied te versterken, kan worden samengewerkt met 

omliggende verenigingen.  

Groei door nieuwe leden en/of het uitbreiden in nieuwe doelgroepen blijft een 

optie. Zowel De Draai als Broekerhorn, maar ook de verjonging in de 

directe omgeving kunnen hier significant aan bijdragen.  

De normen en waarden houden de aandacht. SVW ’27 moet duidelijk aangeven waar 

het voor staat en een duidelijke structuur moet een preventieve werking hebben. 
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Het doel van het beleidsplan is om tot een strategie te komen voor de komende drie jaren.  

strategie om een aantrekkelijke 
vereniging te worden voor zowel leden als samenwerkende partners en welke budgetten en 

analyse is het eerste deel van deze vraagstelling behandeld. Er is een analyse 
kansen en bedreigingen én de eigen sterktes en zwaktes zijn in beeld 

Op basis van de gevonden opties hebben we de volgende strategie thema’s geformuleerd: 

“No money, no honey” … Om de plannen te realiseren zijn er voldoende financiële 

nodig. Volgens de matrix spelen de sponsorinkomsten hierbij een belangrijke 

rol. Enerzijds gaat het om een goed uitgebalanceerd pakket naar de sponsoren en 

anderzijds gaat het om de actieve werving, waarbij gedacht kan worden aan het 

Projecten die bijdragen aan de dynamiek van SVW ‘27 kunnen mogelijk worden 

 

Kwaliteit van de opleiding en het faciliteren van de jeugd blijft een speerpunt, maar deze 

oegankelijk gemaakt worden voor de basisteams. Om de rol van SVW 

’27 in haar verzorgingsgebied te versterken, kan worden samengewerkt met 

Groei door nieuwe leden en/of het uitbreiden in nieuwe doelgroepen blijft een 

optie. Zowel De Draai als Broekerhorn, maar ook de verjonging in de 

De normen en waarden houden de aandacht. SVW ’27 moet duidelijk aangeven waar 

preventieve werking hebben.  



 

 

 

5 Visie ( Waar 
 
SVW ’27 heeft niet alleen diepe wortels in de Heerhugowaardse samenleving, maar heeft ook 
een rijke historie in de regio opgebouwd. Als voetbalvereniging heeft SVW ’27 dan ook een 
grote sociale en maatschappelijke functie: een verantwoordelijkheid die seri
worden nu en in de toekomst en die kan worden vertaald naar de volgende missie. 
 
 

SVW wil de beste voetbalschool in de regio zijn waar tot de landelijke top wordt opgeleid en 
biedt een platform waar jong en oud elkaar ontmoet

 
 

6 Uitwerking van de strategische opties

6.1 Inleiding 
In de voorgaande paragrafen zijn analyses gemaakt en is in de eigen spiegel gekeken. Met de 
resultaten is een visie geformuleerd die het beste verwoord kan worden in een aantal 
kernwoorden en ambities die de basis vormen voor de toekomst van SVW ’27 en als 
onderlegger fungeert voor de plannen.

6.2 Kernwoorden 

 Organisatie 

 Kwaliteit 

 Ambitie 

 Cultuur 
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Waar gaat SVW’27 voor? ) 

SVW ’27 heeft niet alleen diepe wortels in de Heerhugowaardse samenleving, maar heeft ook 
een rijke historie in de regio opgebouwd. Als voetbalvereniging heeft SVW ’27 dan ook een 
grote sociale en maatschappelijke functie: een verantwoordelijkheid die seri
worden nu en in de toekomst en die kan worden vertaald naar de volgende missie. 

SVW wil de beste voetbalschool in de regio zijn waar tot de landelijke top wordt opgeleid en 
biedt een platform waar jong en oud elkaar ontmoeten en kunnen deelnemen aan recreatieve 

sportactiviteiten.  
Samen leveren we meer dan voetbal!  

Uitwerking van de strategische opties  

In de voorgaande paragrafen zijn analyses gemaakt en is in de eigen spiegel gekeken. Met de 
geformuleerd die het beste verwoord kan worden in een aantal 

kernwoorden en ambities die de basis vormen voor de toekomst van SVW ’27 en als 
onderlegger fungeert voor de plannen. 

Kernwoorden  
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SVW ’27 heeft niet alleen diepe wortels in de Heerhugowaardse samenleving, maar heeft ook 
een rijke historie in de regio opgebouwd. Als voetbalvereniging heeft SVW ’27 dan ook een 
grote sociale en maatschappelijke functie: een verantwoordelijkheid die serieus genomen moet 
worden nu en in de toekomst en die kan worden vertaald naar de volgende missie.  

SVW wil de beste voetbalschool in de regio zijn waar tot de landelijke top wordt opgeleid en 
deelnemen aan recreatieve 

 

In de voorgaande paragrafen zijn analyses gemaakt en is in de eigen spiegel gekeken. Met de 
geformuleerd die het beste verwoord kan worden in een aantal 

kernwoorden en ambities die de basis vormen voor de toekomst van SVW ’27 en als 



 

 

 

7 De ambities van SVW’27
 

1. Kwaliteit op maat voor alle leden.
Iedere speler moet zich thuis voelen in een passende competitie met een sportieve 
beleving.  

2. Ontwikkelen van het 35+/45+ en zaterdagmiddagvoetba l voor senioren.
Uitbouwen en inspelen op de populariteit van het 35 + / 45 
haalbaarheidsonderzoek, zaterdagmiddagvoetbal voor senioren opstarten /  faciliteren.

3. Beleving en betrokkenheid vergroten.
Met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers tezamen in een transparante organisatie 
de taken uitvoeren 
betrokkenheid van de ouders vergroten. 

4. Jeugd voor langere tijd binden aan SVW.
Kwaliteit bieden in het opleiden van jeugd op een breder vlak en talenten ontwikkelen.
Tevens doorgroeimogelijkheden bieden 
‘op niveau’ willen presteren.

5. Jeugd presteert op een zo hoog mogelijk niveau.
Het past bij SVW ’27 om naast het recreatieve spel ook zichtbare prestaties te leveren. 
Ook in de regio zal de jeugdopleiding van 
ontwikkelingsmogelijkheden van talenten. Er zal interne en externe scouting moeten 
plaatsvinden binnen de jeugd zodat talent wordt herkend en niet verloren gaat. 
Bovendien zal het selectiebeleid aangepast moeten worde
kwaliteit .Ook 2e elftallen horen in de A

6. Het vlaggenschip.
SVW ’27 heeft een gezonde ambitie om met zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd te 
streven naar een positie in de 1
balans te zijn in overeenstemming met de mogelijkheden en het karakter van de 
vereniging.   

7. Een gezond financieel fundament.
We streven naar een gezond financieel beleid en financiële onafhankelijkheid. In de 
periode 2014-2017 moet er geld wor
van roerende goederen. 

8. Een adequate organisatie.
Een transparante organisatie met een brede vertegenwoordiging van alle geledingen in 
het bestuur moet de slagvaardigheid van de vereniging verhogen. Dit zal in 
2014-2017 worden uitgevoerd conform het Bestuursmodel als vermeld in artikel 8 van 
dit beleidsplan. 

9. Versterken van het imago .
Er zijn diverse ontwikkelingen en trends om SVW ‘27 heen waar de vereniging van kan 
profiteren, maar hoe ziet men SVW 
Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare media, zowel de 
sociale media als de traditionele pers.

10. Plezier en respect
SVW conformeert zich aan het in 2014 door de gemeente met de sportclubs afg
convenant. Ongepast gedrag van een ieder op en rond het veld wordt niet 
geaccepteerd. Iedereen die van het voetbal wil genieten moet dat kunnen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Thuis zijn we een goede gastheer en uit 
zijn we een goede gast!
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De ambities van SVW’27  

Kwaliteit op maat voor alle leden.  
Iedere speler moet zich thuis voelen in een passende competitie met een sportieve 

Ontwikkelen van het 35+/45+ en zaterdagmiddagvoetba l voor senioren.
Uitbouwen en inspelen op de populariteit van het 35 + / 45 + voetbal. Tevens, na  een 
haalbaarheidsonderzoek, zaterdagmiddagvoetbal voor senioren opstarten /  faciliteren.
Beleving en betrokkenheid vergroten.  
Met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers tezamen in een transparante organisatie 
de taken uitvoeren en waar mogelijk de processen verbeteren. Tevens de 
betrokkenheid van de ouders vergroten.  
Jeugd voor langere tijd binden aan SVW.  
Kwaliteit bieden in het opleiden van jeugd op een breder vlak en talenten ontwikkelen.
Tevens doorgroeimogelijkheden bieden binnen SVW ’27 voor spelers die langere tijd 
‘op niveau’ willen presteren. 
Jeugd presteert op een zo hoog mogelijk niveau.   
Het past bij SVW ’27 om naast het recreatieve spel ook zichtbare prestaties te leveren. 
Ook in de regio zal de jeugdopleiding van SVW ’27 bekend moeten staan vanwege de 
ontwikkelingsmogelijkheden van talenten. Er zal interne en externe scouting moeten 
plaatsvinden binnen de jeugd zodat talent wordt herkend en niet verloren gaat. 
Bovendien zal het selectiebeleid aangepast moeten worden aan de hoeveelheid 

elftallen horen in de A-categorie te spelen.    
Het vlaggenschip.  
SVW ’27 heeft een gezonde ambitie om met zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd te 
streven naar een positie in de 1e klasse van de KNVB. Er dient echter
balans te zijn in overeenstemming met de mogelijkheden en het karakter van de 

Een gezond financieel fundament.  
We streven naar een gezond financieel beleid en financiële onafhankelijkheid. In de 

2017 moet er geld worden gereserveerd voor onderhoud en vervanging 
van roerende goederen.  
Een adequate organisatie.  
Een transparante organisatie met een brede vertegenwoordiging van alle geledingen in 
het bestuur moet de slagvaardigheid van de vereniging verhogen. Dit zal in 

2017 worden uitgevoerd conform het Bestuursmodel als vermeld in artikel 8 van 

Versterken van het imago .  
Er zijn diverse ontwikkelingen en trends om SVW ‘27 heen waar de vereniging van kan 
profiteren, maar hoe ziet men SVW ’27 en waarom kiest iemand voor SVW ‘27? 
Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare media, zowel de 
sociale media als de traditionele pers.   
Plezier en respect . 
SVW conformeert zich aan het in 2014 door de gemeente met de sportclubs afg

Ongepast gedrag van een ieder op en rond het veld wordt niet 
geaccepteerd. Iedereen die van het voetbal wil genieten moet dat kunnen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Thuis zijn we een goede gastheer en uit 

we een goede gast! 
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Iedere speler moet zich thuis voelen in een passende competitie met een sportieve 

Ontwikkelen van het 35+/45+ en zaterdagmiddagvoetba l voor senioren.  
+ voetbal. Tevens, na  een 

haalbaarheidsonderzoek, zaterdagmiddagvoetbal voor senioren opstarten /  faciliteren. 

Met gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers tezamen in een transparante organisatie 
en waar mogelijk de processen verbeteren. Tevens de 

Kwaliteit bieden in het opleiden van jeugd op een breder vlak en talenten ontwikkelen. 
binnen SVW ’27 voor spelers die langere tijd 

Het past bij SVW ’27 om naast het recreatieve spel ook zichtbare prestaties te leveren. 
SVW ’27 bekend moeten staan vanwege de 

ontwikkelingsmogelijkheden van talenten. Er zal interne en externe scouting moeten 
plaatsvinden binnen de jeugd zodat talent wordt herkend en niet verloren gaat. 

n aan de hoeveelheid 

SVW ’27 heeft een gezonde ambitie om met zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd te 
klasse van de KNVB. Er dient echter een gezonde 

balans te zijn in overeenstemming met de mogelijkheden en het karakter van de 

We streven naar een gezond financieel beleid en financiële onafhankelijkheid. In de 
den gereserveerd voor onderhoud en vervanging 

Een transparante organisatie met een brede vertegenwoordiging van alle geledingen in 
het bestuur moet de slagvaardigheid van de vereniging verhogen. Dit zal in de periode 

2017 worden uitgevoerd conform het Bestuursmodel als vermeld in artikel 8 van 

Er zijn diverse ontwikkelingen en trends om SVW ‘27 heen waar de vereniging van kan 
’27 en waarom kiest iemand voor SVW ‘27?  

Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare media, zowel de 

SVW conformeert zich aan het in 2014 door de gemeente met de sportclubs afgesloten 
Ongepast gedrag van een ieder op en rond het veld wordt niet 

geaccepteerd. Iedereen die van het voetbal wil genieten moet dat kunnen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Thuis zijn we een goede gastheer en uit 



 

 

 

11. Het optimaliseren van samenwerkingsverbanden
In de periode 2014
Marlène en Tornado, te worden onderzocht en mogelijke nieuwe 
samenwerkingsverbanden te worden aangegaan ( gemeente, buurthuizen en andere 
verenigingen ), met als belangrijkste ui

 

8 Het bestuursmodel en de bijdrage aan het beleid
 

8.1 Algemeen  
De SVW’27 organisatie is opgedeeld is opgedeeld in 11 afdelingen, die weer gegroepeerd zijn 
in 5 sectoren. Voor iedere afdeling is er een verantwoordelijk hoofdb
De 5 sectoren met hun afdelingen zijn:
  

 Interne organisatie (tevens dagelijks bestuur):

Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

 Facilitair: 

Kleding en materialen, Vastgoed en Terreinen, Horeca

 Voetbal: 

Voetbal Technische zaken (BTC), Voetbalzak

 Extern: 

Sponsoring, Public Relations

 Overig: 

Gedragscodes 

  

 
Budget- en beslissingsverantwoordelijkheid komt zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. 
Ieder bestuurslid krijgt hiermee een eigen verantwoording, maar legt deze ook af in 
hoofdbestuur. Om dit te ondersteunen is de eerste taak van ieder bestuurslid het opstellen van 
een meerjarenplan van zijn afdeling. Dit plan dient aan te sluiten bij het verenigingsbeleid, bevat 
de te behalen doelen en is de basis voor de begroting van de afdeling.
Binnen het hoofdbestuur worden de meerjarenplannen geaccordeerd en op elkaar afgestemd 
zodat ieder in hetzelfde tempo loopt.
 

8.2 Secretariaat

8.2.1 Taakgebied 
Het secretariaat is verantwoordelijk voor het vastleggen en optimaliseren van alle formele 
communicatie van de vereniging. Dit omvat zowel de communicatie tussen de afdelingen, 
commissies, leden, supporters en vrijwilligers van de vereniging als de communicatie met de 
diverse externe partijen zoals de KNVB, gemeente, leveranciers en sponsors.
Alle documenten die afspraken en verplichtingen bevatten die de vereniging aangaan (zoals 
contracten, overeenkomsten, polissen, besluiten en notulen) worden vastgelegd en beheerd 
door het secretariaat. 
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Het optimaliseren van samenwerkingsverbanden . 
In de periode 2014-2017 dienen bestaande samenwerkingsverbanden met  o.a. AZ, 
Marlène en Tornado, te worden onderzocht en mogelijke nieuwe 
samenwerkingsverbanden te worden aangegaan ( gemeente, buurthuizen en andere 
verenigingen ), met als belangrijkste uitgangspunt de meerwaarde voor SVW. 

Het bestuursmodel en de bijdrage aan het beleid

 
De SVW’27 organisatie is opgedeeld is opgedeeld in 11 afdelingen, die weer gegroepeerd zijn 
in 5 sectoren. Voor iedere afdeling is er een verantwoordelijk hoofdbestuurslid.
De 5 sectoren met hun afdelingen zijn: 

Interne organisatie (tevens dagelijks bestuur): 

Voorzitter, Penningmeester, Secretaris 

Kleding en materialen, Vastgoed en Terreinen, Horeca 

Voetbal Technische zaken (BTC), Voetbalzaken 

Sponsoring, Public Relations 

en beslissingsverantwoordelijkheid komt zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. 
Ieder bestuurslid krijgt hiermee een eigen verantwoording, maar legt deze ook af in 

Om dit te ondersteunen is de eerste taak van ieder bestuurslid het opstellen van 
een meerjarenplan van zijn afdeling. Dit plan dient aan te sluiten bij het verenigingsbeleid, bevat 
de te behalen doelen en is de basis voor de begroting van de afdeling. 

en het hoofdbestuur worden de meerjarenplannen geaccordeerd en op elkaar afgestemd 
zodat ieder in hetzelfde tempo loopt. 

Secretariaat  

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het vastleggen en optimaliseren van alle formele 
vereniging. Dit omvat zowel de communicatie tussen de afdelingen, 

commissies, leden, supporters en vrijwilligers van de vereniging als de communicatie met de 
diverse externe partijen zoals de KNVB, gemeente, leveranciers en sponsors.

fspraken en verplichtingen bevatten die de vereniging aangaan (zoals 
contracten, overeenkomsten, polissen, besluiten en notulen) worden vastgelegd en beheerd 
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2017 dienen bestaande samenwerkingsverbanden met  o.a. AZ, 

samenwerkingsverbanden te worden aangegaan ( gemeente, buurthuizen en andere 
tgangspunt de meerwaarde voor SVW.  

Het bestuursmodel en de bijdrage aan het beleid  

De SVW’27 organisatie is opgedeeld is opgedeeld in 11 afdelingen, die weer gegroepeerd zijn 
estuurslid. 

en beslissingsverantwoordelijkheid komt zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. 
Ieder bestuurslid krijgt hiermee een eigen verantwoording, maar legt deze ook af in 

Om dit te ondersteunen is de eerste taak van ieder bestuurslid het opstellen van 
een meerjarenplan van zijn afdeling. Dit plan dient aan te sluiten bij het verenigingsbeleid, bevat 

en het hoofdbestuur worden de meerjarenplannen geaccordeerd en op elkaar afgestemd 

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het vastleggen en optimaliseren van alle formele 
vereniging. Dit omvat zowel de communicatie tussen de afdelingen, 

commissies, leden, supporters en vrijwilligers van de vereniging als de communicatie met de 
diverse externe partijen zoals de KNVB, gemeente, leveranciers en sponsors. 

fspraken en verplichtingen bevatten die de vereniging aangaan (zoals 
contracten, overeenkomsten, polissen, besluiten en notulen) worden vastgelegd en beheerd 



 

 

 

8.2.2 Organisatie 
De leden- en vrijwilligers administratie valt onder de verantwo

8.2.3 Overlegstructuur
Er is geen vaste overlegstructuur

8.2.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Stroomlijnen van de leden

 Verzamelen, optimaliseren en sneller toegankelijk maken van alle procedur

draaiboeken binnen de vereniging. 

 Optimaliseren van alle communicatie stromen binnen de vereniging. 

 

8.3 Financiële Zaken

8.3.1 Taakgebied 
De afdeling financiële zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie, 
controle op de inkomsten en uitgaven, periodieke verslaglegging van de financiën en de 
uitvoering van het financiële beleid van de vereniging.

8.3.2 Organisatie 
Onder de afdeling Financiële Zaken valt de financiële commissie die georganiseerd is in de 
volgende taakgebieden: 

 Penningmeester (uitvoering en bewaking beleid)

 Boekhouding 

 Contributiebeheer 

 Facturering 

 Representatie 

8.3.3 Overlegstructuur
Elke kwartaal is er een vergadering van de afdeling Financiële Zaken.
 

8.3.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Het vaststellen en uitvoeren 

 Het opstellen van een procedure  voor facturering en inning van sponsorbedragen.

 Het maximaal gebruik maken van subsidies en kortingen door het opzetten van 

projecten en samenwerkingsverbanden. 

 Een onderzoek instellen naar de m

Sportaccommodatie SVW ’27.

 Beloningen en vrijwilligersvergoedingen optimaliseren en standaardiseren.
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en vrijwilligers administratie valt onder de verantwoordelijkheid van het secretariaat. 

Overlegstructuur  
Er is geen vaste overlegstructuur 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Stroomlijnen van de leden- en vrijwilligers administratie.  

Verzamelen, optimaliseren en sneller toegankelijk maken van alle procedur

draaiboeken binnen de vereniging.  

Optimaliseren van alle communicatie stromen binnen de vereniging. 

Financiële Zaken  

De afdeling financiële zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie, 
inkomsten en uitgaven, periodieke verslaglegging van de financiën en de 

uitvoering van het financiële beleid van de vereniging. 

Onder de afdeling Financiële Zaken valt de financiële commissie die georganiseerd is in de 

nningmeester (uitvoering en bewaking beleid) 

 

Overlegstructuur  
Elke kwartaal is er een vergadering van de afdeling Financiële Zaken. 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Het vaststellen en uitvoeren van het contributiebeleid. 

Het opstellen van een procedure  voor facturering en inning van sponsorbedragen.

Het maximaal gebruik maken van subsidies en kortingen door het opzetten van 

projecten en samenwerkingsverbanden.  

Een onderzoek instellen naar de mogelijke financiële voordelen van een Stichting 

Sportaccommodatie SVW ’27. 

Beloningen en vrijwilligersvergoedingen optimaliseren en standaardiseren.

H
oo

fd
st

uk
: H

et
 b

es
tu

ur
sm

od
el

 e
n 

de
 b

ijd
ra

ge
 a

an
 h

et
 b

el
ei

d 

 

ordelijkheid van het secretariaat.  

Verzamelen, optimaliseren en sneller toegankelijk maken van alle procedures en 

Optimaliseren van alle communicatie stromen binnen de vereniging.  

De afdeling financiële zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie, 
inkomsten en uitgaven, periodieke verslaglegging van de financiën en de 

Onder de afdeling Financiële Zaken valt de financiële commissie die georganiseerd is in de 

Het opstellen van een procedure  voor facturering en inning van sponsorbedragen.  

Het maximaal gebruik maken van subsidies en kortingen door het opzetten van 

ogelijke financiële voordelen van een Stichting 

Beloningen en vrijwilligersvergoedingen optimaliseren en standaardiseren. 



 

 

 

8.4 Voetbalzaken

8.4.1 Taakgebied 
De afdeling Voetbalzaken houdt zich bezig met het faciliteren van alle voetbal ger
zaken die niet behoren bij het taakgebied van de afdeling Voetbal Technische Zaken. Tot het 
taakgebied behoren ook het zaalvoetbal, verenigingsdienst, toernooien en de nieuwe markten.

8.4.2 Organisatie 
Onder de afdeling Voetbalzaken SVW ’27 vallen de v

 Seniorencommissie. 

 Zaalvoetbal commissie 

 35+ voetbal   

 Juniorencommissie. 

• Coördinator A junioren.
• Coördinator B junioren.
• Coördinator C junioren.
• Coördinator Meiden.
• Coördinator Toernooien.

 Pupillencommissie. 

• Coördinator D pupillen.
• Coördinator E pupillen.
• Coördinator F pupillen.
• Coördinator  Kabouters.
• Coördinator Toernooien.

 Coördinator Schoolvoetbal.

 Wedstrijdsecretariaat

 Verenigingsdienst.

8.4.3 Overlegstructuur
De seniorencommissie vergadert 2x per jaar.
De juniorencommissie vergadert
De pupillencommissie vergadert 1x per maand.
De verenigingsdienst vergadert 2x per jaar.
Het wedstrijdsecretariaat schuift indien noodzakelijk aan bij de vergaderingen van de overige 
commissies. 

8.4.4 Plannen en doelstellingen 2014
 

 Een plan maken voor werving van nieuwe leden.

 Welkomstmail voor 

o Afspraken  ( evt. in combinatie met gedragscodes ).

o Vraag naar eigen competenties/ vaardigheden

 Samenwerking voetbalzaken met GZM en /

 Interne scouting bij  niet

 Draaiboeken voor evenementen die bijdragen aan de ( kantine) omzet en binding aan 

SVW’27 samenstellen
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Voetbalzaken  

De afdeling Voetbalzaken houdt zich bezig met het faciliteren van alle voetbal ger
zaken die niet behoren bij het taakgebied van de afdeling Voetbal Technische Zaken. Tot het 
taakgebied behoren ook het zaalvoetbal, verenigingsdienst, toernooien en de nieuwe markten.

Onder de afdeling Voetbalzaken SVW ’27 vallen de volgende commissies: 
Seniorencommissie.  

Zaalvoetbal commissie  

Juniorencommissie.  

A junioren. 
Coördinator B junioren. 
Coördinator C junioren. 
Coördinator Meiden. 
Coördinator Toernooien. 

Pupillencommissie.  

Coördinator D pupillen. 
Coördinator E pupillen. 

F pupillen. 
Coördinator  Kabouters. 
Coördinator Toernooien. 

Coördinator Schoolvoetbal. 

Wedstrijdsecretariaat 

Verenigingsdienst. 

Overlegstructuur  
De seniorencommissie vergadert 2x per jaar. 
De juniorencommissie vergadert 1x per maand. 
De pupillencommissie vergadert 1x per maand. 
De verenigingsdienst vergadert 2x per jaar. 
Het wedstrijdsecretariaat schuift indien noodzakelijk aan bij de vergaderingen van de overige 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 

maken voor werving van nieuwe leden. 

stmail voor  nieuwe leden, ouders  en vrijwilligers met :  

fspraken  ( evt. in combinatie met gedragscodes ). 

Vraag naar eigen competenties/ vaardigheden en / of van ouders.

Samenwerking voetbalzaken met GZM en / of Vrienden van SVW intensiveren.

Interne scouting bij  niet-selectieteams opzetten. 

Draaiboeken voor evenementen die bijdragen aan de ( kantine) omzet en binding aan 

SVW’27 samenstellen (schoolvoetbal, junioren- en pupillentoernooien, 35
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De afdeling Voetbalzaken houdt zich bezig met het faciliteren van alle voetbal gerelateerde 
zaken die niet behoren bij het taakgebied van de afdeling Voetbal Technische Zaken. Tot het 
taakgebied behoren ook het zaalvoetbal, verenigingsdienst, toernooien en de nieuwe markten. 

 

Het wedstrijdsecretariaat schuift indien noodzakelijk aan bij de vergaderingen van de overige 

of van ouders. 

of Vrienden van SVW intensiveren. 

Draaiboeken voor evenementen die bijdragen aan de ( kantine) omzet en binding aan 

en pupillentoernooien, 35+ toernooien ). 



 

 

 

8.5 Voetbal Technische Zaken

8.5.1 Taakgebied 
De afdeling Voetbal Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van 
het (meerjarige) voetbaltechnische beleid van de vereniging, zodat er zowel tussen de 
verschillende leeftijdsgebonden groepen (pu
seizoenen continuïteit ontstaat op technisch gebied.

8.5.2 Organisatie 
De formele organisatie bestaat uit het bestuurslid Voetbal Technische Zaken, het hoofd 
jeugdopleiding en een algemeen coördinator.

8.5.3 Overlegst ructuur
Er is geen vaste overlegstructuur
Het hoofd jeugdopleiding heeft een maandelijkse bijeenkomst met alle selectietrainers.

8.5.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Definiëren van een vereniging technisch beleid dat continuïteit en transparantie biedt en 

zijn basis vindt in het huidige jeugdopleidingsplan.

 Continu de kwaliteit verbeteren van de jeugdopleiding zodat het imago van de SVW 

Voetbalschool een begrip wordt in de regio.

 De kloof tussen selecties en de “rest van de vereniging” 

 De kennis en ervaring die wordt opgedaan uit de voetbalschool gedachte verder uit te 

rollen naar de niet

 Het opwaarderen van het huidige jeugdopleidingsplan in overleg met Voetbalzaken.

 Het verder onder de aandacht brengen van de doelstellingen van 

jeugdopleidingsplan

 Onze jeugd laten presteren op het hoogst mogelijk niveau waardoor ze snel kunnen 

aansluiten bij onze hoofdmacht en op termijn een permanente en significante bijdrage 

kunnen leveren aan de beoogde prestaties van onze hoofdselectie.

 Het definiëren van een beleidsplan rondom de hoofdselectie, waardoor transparantie en 

continuïteit kan worden gegarandeerd betreffende de faciliteiten de beoogde prestaties 

op de lange termijn ondersteunt.

 Continuering van de 3

om het voetbal niveau op een hoger plan te brengen in de regio in de breedste zin van 

het woord. Als 3-sterren samenwerking partner van AZ blijven wij deze ambities volgen

 Verbeteren van de samenwerking tussen de selectietrai

medewerkers) zodat er een betere samenhang ontstaat in onze voetbalopleiding.

 

8.6 Horeca 

8.6.1 Taakgebied 
De afdeling Horeca zorgt voor een goede beschikbaarheid, een goed assortiment, een goede 
sfeer en een optimale benutting van de 
een gunstige inkomstenbron.
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Voetbal Technische Zaken  

De afdeling Voetbal Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van 
het (meerjarige) voetbaltechnische beleid van de vereniging, zodat er zowel tussen de 
verschillende leeftijdsgebonden groepen (pupillen, junioren en senioren) als in de opvolgende 
seizoenen continuïteit ontstaat op technisch gebied. 

De formele organisatie bestaat uit het bestuurslid Voetbal Technische Zaken, het hoofd 
jeugdopleiding en een algemeen coördinator. 

ructuur  
Er is geen vaste overlegstructuur 
Het hoofd jeugdopleiding heeft een maandelijkse bijeenkomst met alle selectietrainers.

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Definiëren van een vereniging technisch beleid dat continuïteit en transparantie biedt en 

ijn basis vindt in het huidige jeugdopleidingsplan. 

Continu de kwaliteit verbeteren van de jeugdopleiding zodat het imago van de SVW 

Voetbalschool een begrip wordt in de regio. 

De kloof tussen selecties en de “rest van de vereniging”  verkleinen.

en ervaring die wordt opgedaan uit de voetbalschool gedachte verder uit te 

-selectie teams. 

Het opwaarderen van het huidige jeugdopleidingsplan in overleg met Voetbalzaken.

Het verder onder de aandacht brengen van de doelstellingen van het 

jeugdopleidingsplan 

Onze jeugd laten presteren op het hoogst mogelijk niveau waardoor ze snel kunnen 

aansluiten bij onze hoofdmacht en op termijn een permanente en significante bijdrage 

kunnen leveren aan de beoogde prestaties van onze hoofdselectie.

et definiëren van een beleidsplan rondom de hoofdselectie, waardoor transparantie en 

continuïteit kan worden gegarandeerd betreffende de faciliteiten de beoogde prestaties 

op de lange termijn ondersteunt. 

Continuering van de 3-sterren samenwerking met AZ. AZ heeft verdergaande ambities 

om het voetbal niveau op een hoger plan te brengen in de regio in de breedste zin van 

sterren samenwerking partner van AZ blijven wij deze ambities volgen

Verbeteren van de samenwerking tussen de selectietrainers onderling (onze betaalde 

medewerkers) zodat er een betere samenhang ontstaat in onze voetbalopleiding.

De afdeling Horeca zorgt voor een goede beschikbaarheid, een goed assortiment, een goede 
sfeer en een optimale benutting van de kantine. Als indirect gevolg hiervan veronderstellen wij 
een gunstige inkomstenbron. 
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De afdeling Voetbal Technische Zaken is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van 
het (meerjarige) voetbaltechnische beleid van de vereniging, zodat er zowel tussen de 

pillen, junioren en senioren) als in de opvolgende 

De formele organisatie bestaat uit het bestuurslid Voetbal Technische Zaken, het hoofd 

Het hoofd jeugdopleiding heeft een maandelijkse bijeenkomst met alle selectietrainers. 

Definiëren van een vereniging technisch beleid dat continuïteit en transparantie biedt en 

Continu de kwaliteit verbeteren van de jeugdopleiding zodat het imago van de SVW 

erkleinen. 

en ervaring die wordt opgedaan uit de voetbalschool gedachte verder uit te 

Het opwaarderen van het huidige jeugdopleidingsplan in overleg met Voetbalzaken. 

het 

Onze jeugd laten presteren op het hoogst mogelijk niveau waardoor ze snel kunnen 

aansluiten bij onze hoofdmacht en op termijn een permanente en significante bijdrage 

kunnen leveren aan de beoogde prestaties van onze hoofdselectie. 

et definiëren van een beleidsplan rondom de hoofdselectie, waardoor transparantie en 

continuïteit kan worden gegarandeerd betreffende de faciliteiten de beoogde prestaties 

AZ heeft verdergaande ambities 

om het voetbal niveau op een hoger plan te brengen in de regio in de breedste zin van 

sterren samenwerking partner van AZ blijven wij deze ambities volgen 

ners onderling (onze betaalde 

medewerkers) zodat er een betere samenhang ontstaat in onze voetbalopleiding. 

De afdeling Horeca zorgt voor een goede beschikbaarheid, een goed assortiment, een goede 
kantine. Als indirect gevolg hiervan veronderstellen wij 



 

 

 

8.6.2 Organisatie 
Onder de afdeling Horeca valt de kantinecommissie die verantwoordelijk is voor de volgende 
taakgebieden: 

 Bestuurslid Horeca (uitvoering en bewaking beleid)

 Financiën kantine 

 Inkoop 

 Planning 

 Planning evenementen

8.6.3 Overlegstructuur
De kantinecommissie vergadert1x per maand.
1x per jaar is er een medewerker
vinden voor de start van het seizoen (eind augustus)

8.6.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Ontplooien van wekelijks terugkerende activiteiten op iedere avond (ma t/m do), 

waardoor het financieel verantwoord is elke avond open te zijn

 Ontplooien van periodiek terugkerende activiteiten op de vrijdagavond

 Extra omzet genereren door:

o Elke avond een vaste activiteit.

o Meer terugkerende periodieke evenementen.

o Kansen zoeken in het assortiment.

 Kosten beter inzichtelijk krijgen en verlagen door:

o Een Balansprogramma maken waardoor financiële  lekkage in kaart gebracht 

kan worden.

o Kosten boeken op de juiste TBV waardoor bewustwording gecreëerd wordt

o Sponsoren zoeken die bepaalde kostenposten in natura willen sponsoren.

o Onderhandelen met leveranciers over kortingen.

 Kantine beschikbaar stellen voor sponsoren, cursussen, the

ouderenbewegingen zoals KBO, kinderopvang etc.

 Blijven werven van vrijwilligers waardoor er geen betaalde functies gecreëerd hoeven 

worden. 

 Faciliteren dat de Horeca elke avond geopend is voor haar leden door:

o Werven van vrijwilligers die 

o Jeugd binden en binnen halen door meer te bieden dan alleen maar voetbal 

door: 

� Activiteiten ontwikkelen voor de jeugd, zoals FIFA toernooien, 

pokertoernooien.

� Mogelijkheid bieden om teamavonden te organiseren
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Onder de afdeling Horeca valt de kantinecommissie die verantwoordelijk is voor de volgende 

Bestuurslid Horeca (uitvoering en bewaking beleid) 

 

Planning evenementen 

Overlegstructuur  
De kantinecommissie vergadert1x per maand. 
1x per jaar is er een medewerkersbijeenkomst voor alle kantinemedewerkers. Dit zal plaats 
vinden voor de start van het seizoen (eind augustus) 

lannen en doelstellingen 2014 -2017 
Ontplooien van wekelijks terugkerende activiteiten op iedere avond (ma t/m do), 

waardoor het financieel verantwoord is elke avond open te zijn 

Ontplooien van periodiek terugkerende activiteiten op de vrijdagavond

zet genereren door: 

Elke avond een vaste activiteit. 

Meer terugkerende periodieke evenementen. 

Kansen zoeken in het assortiment. 

Kosten beter inzichtelijk krijgen en verlagen door: 

Een Balansprogramma maken waardoor financiële  lekkage in kaart gebracht 

n worden. 

Kosten boeken op de juiste TBV waardoor bewustwording gecreëerd wordt

Sponsoren zoeken die bepaalde kostenposten in natura willen sponsoren.

Onderhandelen met leveranciers over kortingen. 

Kantine beschikbaar stellen voor sponsoren, cursussen, themadagen, 

ouderenbewegingen zoals KBO, kinderopvang etc. 

Blijven werven van vrijwilligers waardoor er geen betaalde functies gecreëerd hoeven 

Faciliteren dat de Horeca elke avond geopend is voor haar leden door:

Werven van vrijwilligers die doordeweeks kantinedienst willen draaien.

Jeugd binden en binnen halen door meer te bieden dan alleen maar voetbal 

Activiteiten ontwikkelen voor de jeugd, zoals FIFA toernooien, 

pokertoernooien. 

Mogelijkheid bieden om teamavonden te organiseren
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Onder de afdeling Horeca valt de kantinecommissie die verantwoordelijk is voor de volgende 

bijeenkomst voor alle kantinemedewerkers. Dit zal plaats 

Ontplooien van wekelijks terugkerende activiteiten op iedere avond (ma t/m do), 

Ontplooien van periodiek terugkerende activiteiten op de vrijdagavond 

Een Balansprogramma maken waardoor financiële  lekkage in kaart gebracht 

Kosten boeken op de juiste TBV waardoor bewustwording gecreëerd wordt 

Sponsoren zoeken die bepaalde kostenposten in natura willen sponsoren. 

madagen, 

Blijven werven van vrijwilligers waardoor er geen betaalde functies gecreëerd hoeven 

Faciliteren dat de Horeca elke avond geopend is voor haar leden door: 

doordeweeks kantinedienst willen draaien. 

Jeugd binden en binnen halen door meer te bieden dan alleen maar voetbal 

Activiteiten ontwikkelen voor de jeugd, zoals FIFA toernooien, 

Mogelijkheid bieden om teamavonden te organiseren 



 

 

 

8.7 Vastgoed en Terreinen

8.7.1 Taakgebied 
De afdelingen Vastgoed en Terreinen houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het 
vastgoed van de vereniging en heeft overleg met de gemeente over het beheer en onderhoud 
van de terreinen. De gemeente bepaalt als eigena
(velden en trottoirs) inclusief de vaste goals. De mobiele trainingsgoals en de netten van de 
vaste goals behoren tot de verantwoordelijkheid van de afdeling Kleding en Materialen.

8.7.2 Organisatie 
Onder de afdeling Vastgoed en Terreinen vallen de volgende commissies

 commissie Beheer en Onderhoud Vastgoed en Terreinen (BOVT)

• Consul 
• Vastgoed onderhoud
• Schilderwerken onderhoud
• Installatietechnisch onderhoud
• Elektrotechnisch

 Schoonmaakploeg (maandagochtend)

Naast deze commissies werken zijn er medewerkers, die de dagelijkse taken uitvoeren. Hierbij 
is van belang de donderdagochtend en 

8.7.3 Overlegstructuur
Er is geen vaste overlegstructuur

8.7.4 Plannen en doelstellingen 
 Relatie met de gemeente onderhouden en verbeteren.

 Medewerkers werven om medewerkersbestand op niveau te houden. 

 Risico Inventarisatie & Evaluatie  zaken met prioriteit  1 binnen de daarvoor geldende 

termijn oplossen. 

 Besparingen realiseren op 

 Vervangen dak van de  tribune.

 Realiseren opslagplaats pupillengoals.

 Realiseren Meer J

met betrekking tot 

financiële geldstromen worden per jaar duidelijk.

  

 

8.8 Kleding en Materialen

8.8.1 Taakgebied 
De afdeling Kleding en Materialen zorgt er voor dat alle teams worden voorzien van een basis 
uitrusting en dat bij alle wedstrijden en trainingen gebruik kan worden gemaakt 
en voldoende materiaal.  

8.8.2 Organisatie 
Onder de afdeling Kleding en Materialen vallen de volgende commissies:
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tgoed en Terreinen  

De afdelingen Vastgoed en Terreinen houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het 
vastgoed van de vereniging en heeft overleg met de gemeente over het beheer en onderhoud 
van de terreinen. De gemeente bepaalt als eigenaar het beheer en onderhoud van de terreinen 
(velden en trottoirs) inclusief de vaste goals. De mobiele trainingsgoals en de netten van de 
vaste goals behoren tot de verantwoordelijkheid van de afdeling Kleding en Materialen.

astgoed en Terreinen vallen de volgende commissies 
commissie Beheer en Onderhoud Vastgoed en Terreinen (BOVT) 

Vastgoed onderhoud 
Schilderwerken onderhoud 
Installatietechnisch onderhoud 
Elektrotechnisch onderhoud 

Schoonmaakploeg (maandagochtend) 

t deze commissies werken zijn er medewerkers, die de dagelijkse taken uitvoeren. Hierbij 
is van belang de donderdagochtend en –middag ploeg, welke vele nuttige zaken uitvoert. 

Overlegstructuur  
Er is geen vaste overlegstructuur 

Plannen en doelstellingen 2014-2017 
Relatie met de gemeente onderhouden en verbeteren. 

Medewerkers werven om medewerkersbestand op niveau te houden. 

Risico Inventarisatie & Evaluatie  zaken met prioriteit  1 binnen de daarvoor geldende 

 

esparingen realiseren op energiekosten. 

ervangen dak van de  tribune. 

ealiseren opslagplaats pupillengoals. 

Jaren Onderhouds Planning ( MJOP) zorgt voor een duidelijk overzicht 

et betrekking tot uitgaven als gevolg van afgesloten (onderhouds)contracten

nanciële geldstromen worden per jaar duidelijk. 

Kleding en Materialen  

De afdeling Kleding en Materialen zorgt er voor dat alle teams worden voorzien van een basis 
uitrusting en dat bij alle wedstrijden en trainingen gebruik kan worden gemaakt 

Onder de afdeling Kleding en Materialen vallen de volgende commissies: 
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De afdelingen Vastgoed en Terreinen houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het 
vastgoed van de vereniging en heeft overleg met de gemeente over het beheer en onderhoud 

ar het beheer en onderhoud van de terreinen 
(velden en trottoirs) inclusief de vaste goals. De mobiele trainingsgoals en de netten van de 
vaste goals behoren tot de verantwoordelijkheid van de afdeling Kleding en Materialen. 

 

t deze commissies werken zijn er medewerkers, die de dagelijkse taken uitvoeren. Hierbij 
middag ploeg, welke vele nuttige zaken uitvoert.  

Medewerkers werven om medewerkersbestand op niveau te houden.  

Risico Inventarisatie & Evaluatie  zaken met prioriteit  1 binnen de daarvoor geldende 

zorgt voor een duidelijk overzicht 

uitgaven als gevolg van afgesloten (onderhouds)contracten en de  

De afdeling Kleding en Materialen zorgt er voor dat alle teams worden voorzien van een basis 
uitrusting en dat bij alle wedstrijden en trainingen gebruik kan worden gemaakt van deugdelijk 



 

 

 

 Kledingfonds en webshop

 Materiaalbeheer 

8.8.3 Overlegstructuur
Het kledingfonds vergadert 4x per jaar.
De commissie materiaalbeheer vergade

8.8.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Productuitbreiding van de kledingshop.

 Verkoopacties kledingshop bij

 Het vastleggen van de procedure van het kledingfonds.

 Het faciliteren van kleding

 Het opstellen van een procedure voor kleding en materialen.

 Openingstijden van de webshop uitbreiden.

 

8.9 Sponsoring

8.9.1 Taakgebied 
Het taakgebied van de afdeling sponsoring heeft betrekking op het in stand 
verbeteren van zowel de inkomsten (zowel financieel als materieel) als de relatie met de 
sponsoren. 

8.9.2 Organisatie 
Onder de afdeling Sponsoring valt de sponsorcommissie die verantwoordelijk is voor de 
volgende taakgebieden: 

 Sponsorwerving 

 Sponsorbeheer 

 Sponsorbijeenkomsten en activiteiten

8.9.3 Overlegstructuur
De sponsorcommissie vergadert 1x per maand.

8.9.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Het evalueren van huidige sponsorcontracten, het verbeteren  van sponsorcontacten , 

inclusief een procedure voor innin

 Een plan van aanpak maken voor werving van nieuwe sponsoren.

 Analyse en optimalisatie van het huidige sponsorpakket dat SVW ’27 biedt aan 

sponsoren. 

 Het organiseren van nieuwe 

activiteitenkalender. 

 

8.10 Public Relations

8.10.1 Taakgebied 
De afdeling Public Relations heeft betrekking op het representeren en zo gunstig mogelijk 
beïnvloeden van de publieke opinie en het imago van SVW'27.
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Kledingfonds en webshop 

Overlegstructuur  
Het kledingfonds vergadert 4x per jaar. 
De commissie materiaalbeheer vergadert indien nodig. 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Productuitbreiding van de kledingshop. 

Verkoopacties kledingshop bij acties: Sinterklaas, nieuw-seizoen, uitverkoopactie.

Het vastleggen van de procedure van het kledingfonds. 

Het faciliteren van kleding / materialen aan SVW spelers, de staf en medewerkers.

Het opstellen van een procedure voor kleding en materialen. 

Openingstijden van de webshop uitbreiden. 

Sponsoring  

Het taakgebied van de afdeling sponsoring heeft betrekking op het in stand 
verbeteren van zowel de inkomsten (zowel financieel als materieel) als de relatie met de 

Onder de afdeling Sponsoring valt de sponsorcommissie die verantwoordelijk is voor de 

Sponsorbijeenkomsten en activiteiten 

Overlegstructuur  
De sponsorcommissie vergadert 1x per maand. 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Het evalueren van huidige sponsorcontracten, het verbeteren  van sponsorcontacten , 

inclusief een procedure voor inning van de sponsorbijdragen. 

Een plan van aanpak maken voor werving van nieuwe sponsoren. 

Analyse en optimalisatie van het huidige sponsorpakket dat SVW ’27 biedt aan 

Het organiseren van nieuwe sponsor activiteiten en  deze verwerken in een 

teitenkalender.  

Public Relations  

De afdeling Public Relations heeft betrekking op het representeren en zo gunstig mogelijk 
beïnvloeden van de publieke opinie en het imago van SVW'27. 
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seizoen, uitverkoopactie. 

/ materialen aan SVW spelers, de staf en medewerkers. 

Het taakgebied van de afdeling sponsoring heeft betrekking op het in stand houden en 
verbeteren van zowel de inkomsten (zowel financieel als materieel) als de relatie met de 

Onder de afdeling Sponsoring valt de sponsorcommissie die verantwoordelijk is voor de 

Het evalueren van huidige sponsorcontracten, het verbeteren  van sponsorcontacten , 

 

Analyse en optimalisatie van het huidige sponsorpakket dat SVW ’27 biedt aan 

activiteiten en  deze verwerken in een 

De afdeling Public Relations heeft betrekking op het representeren en zo gunstig mogelijk 



 

 

 

8.10.2 Organisatie 
Onder de afdeling Public Relations valt de PR
volgende taakgebieden: 

 Acties en evenementen

 Publiciteit en reclame

 Website en social media

8.10.3 Overlegstructuur
De PR-commissie vergadert 1x per maand.

8.10.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Activiteiten die binnen SVW ’27 plaatsvinden meer promoten, zowel binnen als buiten 

SW ’27.  

 Beter benutting van alle beschikbare media, zowel de sociale media als de traditionele 

pers. 

 Contacten onderhouden en waar mogelijk intensiveren met de eigen web redactie, 

plaatselijke media, sponsorcommissie, de Groen Zwarte Maten, De Vrienden van SVW, 

AZ en de Gemeente. 

 Public Relationsr en communicatie inzetten als integraal onderdeel van het 

2014-2017 van SVW’27

 Het organiseren van acties en evenementen met een specifieke doelstelling ten bate 

van de vereniging.

 

8.11 Gedrags codes

8.11.1 Taakgebied 
De afdeling Gedragscodes
woord. Tevens vallen de arbitrage en de BHV ook onder het taakgebied van de afdeling 
Gedragscodes. 

8.11.2 Organisatie 
De volgende commissies vallen onder de afdeling 

 Scheidsrechterscommissie

• Planning seniorens
• Planning juniorenscheidsrechters
• Planning pupillenscheidsrechters
• Begeleiding jeugdscheidsrechters

 Commissie normen en waarden

 BHV Commissie 

8.11.3 Overlegstructuur
De scheidsrechterscommissie vergadert 4x per jaar
De commissie normen en waarden 
noodzakelijk. 
De BHV commissie vergadert 1x per
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Onder de afdeling Public Relations valt de PR-commissie die verantwoordelijk is voor de 

Acties en evenementen 

Publiciteit en reclame 

Website en social media 

Overlegstructuur  
commissie vergadert 1x per maand. 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Activiteiten die binnen SVW ’27 plaatsvinden meer promoten, zowel binnen als buiten 

van alle beschikbare media, zowel de sociale media als de traditionele 

Contacten onderhouden en waar mogelijk intensiveren met de eigen web redactie, 

plaatselijke media, sponsorcommissie, de Groen Zwarte Maten, De Vrienden van SVW, 

AZ en de Gemeente.  

r en communicatie inzetten als integraal onderdeel van het 

2017 van SVW’27 

Het organiseren van acties en evenementen met een specifieke doelstelling ten bate 

van de vereniging. Beter benutten van website en social media 

codes  

Gedragscodes houdt zich bezig met alle ethische zaken in de breedste zin van het 
woord. Tevens vallen de arbitrage en de BHV ook onder het taakgebied van de afdeling 

De volgende commissies vallen onder de afdeling Gedragscodes. 
Scheidsrechterscommissie 

Planning seniorenscheidsrechters 
Planning juniorenscheidsrechters 
Planning pupillenscheidsrechters 
Begeleiding jeugdscheidsrechters 

Commissie normen en waarden 

Overlegstructuur  
De scheidsrechterscommissie vergadert 4x per jaar 
De commissie normen en waarden heeft geen vaste overlegstructuur en komt bijeen indien 

De BHV commissie vergadert 1x per maand 
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mmissie die verantwoordelijk is voor de 

Activiteiten die binnen SVW ’27 plaatsvinden meer promoten, zowel binnen als buiten 

van alle beschikbare media, zowel de sociale media als de traditionele 

Contacten onderhouden en waar mogelijk intensiveren met de eigen web redactie, 

plaatselijke media, sponsorcommissie, de Groen Zwarte Maten, De Vrienden van SVW, 

r en communicatie inzetten als integraal onderdeel van het beleidsplan 

Het organiseren van acties en evenementen met een specifieke doelstelling ten bate 

hische zaken in de breedste zin van het 
woord. Tevens vallen de arbitrage en de BHV ook onder het taakgebied van de afdeling 

heeft geen vaste overlegstructuur en komt bijeen indien 



 

 

 

8.11.4 Plannen en doelstellingen 2014
 Spelregelkennis bij de gehele jeugd vergroten o.a. door gebruikmaking van door de 

KNVB gegeven cursussen.

 Aan het begin van ieder seizoen een protocol uitreiken aan trainers en coaches met 

afspraken en richtlijnen wat SVW ’27 verwacht van de trainers en coaches met 

betrekking tot gedrag en omgang met de leden en onderling.

 Het opstellen van een manifest / handboek

zijn vastgelegd. Dit manifest bevat ook de 10 regels van SVW’27

 Het opstellen en uitvoeren van een duidelijk sanctiebeleid bijvoorbeeld:

o Het zelf betalen van opgelegde boetes voor bijvoorbeeld gele of rode kaarten.

o Binnen enkele dagen na een rode kaart of ernstig incident met een team of 

speler van een team een gesprek met het bestuurslid gedragscodes en/of het 

bestuurslid voetbalzaken. 

 Het respecteren van en implementatie binnen SVW ‘27 van het in 2014

gemeente Heerhugowaard  afgesloten Convenant inzake gedrag.

 

 
 
 
 

 

22 van 23 

Plannen en doelstellingen 2014 -2017 
Spelregelkennis bij de gehele jeugd vergroten o.a. door gebruikmaking van door de 

KNVB gegeven cursussen. 

het begin van ieder seizoen een protocol uitreiken aan trainers en coaches met 

afspraken en richtlijnen wat SVW ’27 verwacht van de trainers en coaches met 

betrekking tot gedrag en omgang met de leden en onderling. 

et opstellen van een manifest / handboek waarin de normen en waarden van SVW ’27 

Dit manifest bevat ook de 10 regels van SVW’27 

Het opstellen en uitvoeren van een duidelijk sanctiebeleid bijvoorbeeld:

Het zelf betalen van opgelegde boetes voor bijvoorbeeld gele of rode kaarten.

Binnen enkele dagen na een rode kaart of ernstig incident met een team of 

speler van een team een gesprek met het bestuurslid gedragscodes en/of het 

bestuurslid voetbalzaken.  

Het respecteren van en implementatie binnen SVW ‘27 van het in 2014

nte Heerhugowaard  afgesloten Convenant inzake gedrag. 
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Spelregelkennis bij de gehele jeugd vergroten o.a. door gebruikmaking van door de 

het begin van ieder seizoen een protocol uitreiken aan trainers en coaches met 

afspraken en richtlijnen wat SVW ’27 verwacht van de trainers en coaches met 

waarin de normen en waarden van SVW ’27 

Het opstellen en uitvoeren van een duidelijk sanctiebeleid bijvoorbeeld: 

Het zelf betalen van opgelegde boetes voor bijvoorbeeld gele of rode kaarten. 

Binnen enkele dagen na een rode kaart of ernstig incident met een team of 

speler van een team een gesprek met het bestuurslid gedragscodes en/of het 

Het respecteren van en implementatie binnen SVW ‘27 van het in 2014 met de 



 

 

 

9 Tot slot. 
 
In het voorwoord is al vermeld dat het beleidsplan een cyclisch proces is, dat voortdurend moet 
worden geëvalueerd en aangepast.  Het bestuur heeft het voornemen om jaarlijks in het 
voorjaar tijdens een extra ledenvergadering uw mening over de eventuele aanpassingen te 
horen. 
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